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/ AF STIG HEDEGAARD KRISTENSEN
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

H

vor skal vi hen, du? Sådan spurgte en
lille trold en gang i fjernsynet - lørdag
efter lørdag. Nu tager vi handsken op i Nyreforeningen.
Starten er gået for oprettelse af Nyreforeningens medlemspanel. I disse dage
modtager 100 medlemmer indbydelse til
at indtræde i foreningens medlemspanel.
De 100 medlemmer er udvalgt fuldstændig tilfældigt ved ”at stikke hånden ned i
medlemskartoteket”. De, der takker ja til
indbydelsen, bliver noteret på en mailingsog/eller adresseliste (afhængig af om man
bruger internettet eller gammeldags breve). Det bliver betydningsfuldt, men ikke
hårdt arbejde. De, der siger ja, vil modtage
spørgsmål ca. to gange årligt.
Vi ved i skrivende stund, at de første
spørgsmål kommer til at dreje sig om ferierejser. Foreningens Ferieudvalg arrangerer
ferier til flere forskellige steder. Nogle ferier har rigtig stor tilslutning, andre bliver

LEDER: MEDLEMSPANEL

aflyst, fordi der er for få deltagere, men
tænk hvis nu det viser sig, at mange medlemmer drømmer om nye og spændende
steder? Så skal Ferieudvalget i arbejdstøjet,
det skal udnyttes.
Det næste spørgsmål kommer måske til
at handle om vores rådgivning. Vi synes
selv, den er værdifuld, men når vi langt
nok omkring? Rådgiver vi godt nok om
klageadgang, behandlingsmæssige spørgsmål, frivillighed – bare for at nævne noget.
Man hører ofte hårrejsende beretninger
om patienters møde med det danske sundhedsvæsen. Man kan bare læse aviserne.
Det gælder måske også for nogen, der er
blevet ramt af nyresygdom? Hvordan er
det egentlig at møde sundhedsvæsnet, når
man bliver ramt af en alvorlig kronisk sygdom? Er vi skarpe nok med rådgivningen,
hvis et behandlingsforløb er gået skævt?
Set fra patientens eller den pårørendes
side. Klage-og erstatningsadgang har naturligvis fyldt meget i de senere år med

Omniscan skandalen, men det kan godt
være, vi kan blive bedre til at tage os af de,
der møder nyresygdom for første gang. Er
det lokale arrangementer og netværk, eller
en erfaren medpatient man kunne bruge
at snakke med? Nyreforeningen har et tæt
lokalt forankret arbejde i kredsene, men
bestyrelserne har også brug for viden om,
hvad patienterne tænker.
Det bliver spændende at se svarene.
Det bliver også spændende at drøfte svarene. Der er nemlig ikke tale om afstemninger, når medlemspanelet bliver aktiveret.
Svarene bliver måske systematiseret, men
hensigten er at lægge dem til grund for den
dialog, vi har i foreningen – i arbejdsgrupper, udvalg, og bestyrelser. Vi kan med andre ord måske blive lidt klogere og dermed
lidt dygtigere i vores beslutninger – og måske blive lidt dygtigere til at målrette vores
forening mod det, medlemmerne har brug
for?
Det kaldes også demokrati.

Har du lyst til at være med til at præge foreningens arbejde, så kan du melde dig til medlemspanelet. Ring til sekretariatet på telefon
43 52 42 52.
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/ AF LEILA VEITH MØLLER

S

iden jeg første gang fik problemer med
mine nyrer i 1985, har jeg været mere
eller mindre træt, og jeg har ofte haft følelsen af at skulle genoptræne min krop, eller
dele af den, ”bare” for at få det næsten lige
så godt som tidligere. Mit absolut laveste
niveau var i 2003. Jeg kom hjem fra hospitalet med rullestol, rollator og et gangstativ, alle 3 ting blev med tiden udskiftet
med to krykker, hvoraf jeg stadig har én for
de tilfælde, hvor jeg forstuver mine ankler
eller forstrækker et eller andet. Det paradoksale i situationen var, at jeg faktisk også
kom hjem nytransplanteret med en velfungerende nyre. Glad og samtidigt meget ked
af det, der var kun én vej frem, og det var
hårdt arbejde.
I GANG MED TRÆNINGEN

Jeg begyndte med øvelser siddende på en
stol og nogle gange med en elastik. Bare
det at gå i bad kostede en hel dags kræfter.
Det gik langsomt fremad, og på et tidspunkt kunne jeg bruge halvt fyldte vandflasker som vægte, så blev flaskerne helt
fyldt, og der er jeg endnu. Mine ben blev
også trænet. Først siddende, senere stå-

SÅDAN TACKLER JEG MIN SYGDOM I DAG

ende klamrende mig til stoleryggen. Et af
mine første mål var selv at kunne gå op til
busstoppestedet og tilbage med kun et lille
hvil. Turen er hver vej ca. 250 m., og det
virkede i begyndelsen fuldstændigt uoverskueligt. Ved juletid havde jeg nået det, nu
skulle jeg så videre, jeg ville jo også gerne
kunne komme lidt rundt inde i midtbyen,
når nu jeg var dér. Det tog næsten et år, før
jeg selv igen begyndte at tro på, at jeg var
på vej tilbage. Faktisk er min selvtillid den
del, der hele tiden mangler at følge med.
ÉT SKRIDT AD GANGEN

Undervejs har jeg haft mange delmål; begynde at spille badminton igen, begynde at
bowle, kunne gå en tur i skoven på 3-5-810 km. (i dag er målet ca. 12 km). Mit arbejde er min genoptræning, dvs. jeg prøver
at aftale træning med andre til hver dag i
ugen – næsten. Mandage og torsdage byder på gymnastik og rengøring. Tirsdage
er til bowlingtræning og onsdage er jeg begyndt på badminton igen. Langsomt er jeg
blevet stærkere og har fået flere kræfter og
mere mod på alt muligt.
Derfor er jeg også en af deltagerne ved

WTG og ETDG, både fordi her møder jeg
andre, der har kæmpet de samme kampe
som jeg, men jeg får også glæden ved at
udøve den motion, jeg er blevet så afhængig af og nogle gange går det super og andre - tja - så har jeg i hvert fald været med.
Alligevel stod jeg og græd af glæde, da jeg i
marts i år for første gang kunne cykle hjem
fra byen uden at skulle af og trække, fordi
jeg har fået en el-cykel i julegave af min
fantastiske mand. Nu er der kommet nogle
helt andre mål med i billedet.
I år var målet en tur på ca. 20 km og det
kunne jeg godt. Til næste år er målet at
cykle til kontrol på Skejby Sygehus og hjem
igen en tur på 33 km hver vej. Jeg skal blot
lige finde et sted at genoplade mit batteri,
når jeg kommer derud.
Hvis du er patient eller pårørende og har lyst
til at fortælle, hvordan du tackler sygdom. Så
skriv en tekst (max. 3.400 anslag inkl. mellemrum) og send den til: tbh@nyreforeningen.dk
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/ AF GLENN SLOTH RASMUSSEN

>>
Da Allan og Alice Nielsen stod
i forhallen på Viborg Sygehus
og havde fået beskeden om,
at Allan skulle til at begynde
i dialyse, brød deres verden
sammen. Sammen med sig
havde de deres barn på et halvt
år.

S

derfor opereres. Så Allan og Alice blev sat i det
dilemma, at de pludselig
skulle beslutte, om familien skulle udvides. Da
det var et mål, så blev
noget af Allans sæd gemt
til kunstig befrugtning,
inden Allan igen blev
opereret for at sikre en
bedre vandladning. Det
var en beslutning, parret er glad for i dag, da
deres andet barn kom til
verden i 2007 med hjælp
fra denne forudseenhed.

om barn havde Allan nogle problemer
med urinvejene og blev opereret. Lægerne mente, at problemet med refluks fra
blæreren til nyren var løst efter en operation og Allan blev afsluttet som teenager
i sygehusverdenen. Senere kom Allan ind
til millitæret og var blandt andet udsendt
til Bosnien samtidig med, at han var på det
danske landshold i boksning. I forbindelse
med Allans tid ved militæret havde der været meget små tegn på nyreproblemer, men
ikke noget som virkede alvorligt. Så da Allan og Alice mødtes, var der ikke noget,
der pegede i retning af, at de skulle bruge
meget tid på sygehuse.

Da Allan skulle opereres i blæren, var det ikke
tanken om nyresvigt,
der var inde i overvejelserne. Det var kun et
spørgsmål om at sikre
en god vandladning.
Det havde heller ikke
tidligere sat en stopper
for hverken en karriere
inden for militæret eller
i bokseverden, så tanken
om dialyse og nyretransplantation lå langt ude i
fremtiden i begyndelsen.

Det ændrede sig senere, da Allan først fik
konstateret gigtsygdommen Morbus Bechterew og i den forbindelse igen kom i forbindelse med sundhedsvæsnet. Senere, i
forbindelse med et skift af praktiserende
læge, blev det konstateret, at der var opstået problemer omkring nyrefunktionen. På
dette tidspunkt havde Allan og Alice fået
deres første barn og udsigterne til dialyse
var ikke den store bekymring.

DIALYSE OG VENTELISTE

MERE END ET BARN?

Det viste sig, at der igen var problemer
omkring vandladningen og Allan skulle
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Der kom dog efterhånden en del symptomer, som de i dag ved stammede fra en
nedsat nyrefunktion. De måtte efterhånden
ændre på nogle af opgaverne i hjemmet og
til at prioritere deres tid og kræfter efterhånden, som Allans kræfter blev mindre.
Sammen med en ny tilværelse som nyresyg måtte de også kæmpe med ulemperne
ved et usynligt handicap. Alice måtte gang
på gang forsvare, at Allan ikke var doven,
men at han var nyresyg. De tog også til
kontroller på sygehuset sammen, for Allan
havde ikke altid overskud til selv at stå for

medicin og den slags. Så selvom det var Allan, der var den syge, så påvirkede det hele
familien. Den største omvæltning var dog
den dag, da familien stod i forhallen på Viborg sygehus og ordet ”dialyse” var en realitet og ikke blot et teoretisk begreb.
I første omgang kunne Allans far ikke bruges som donor, så Allan kom på ventelisten
til en nyretransplantation. Den ældste af
familiens to børn vidste i store træk, at far
ventede på en ny nyre. De havde dog ikke
fortalt i detaljer, hvordan det ville foregå
med en opringning fra sygehuset, så da
Alice midt i frugt og grønt i supermarkedet
pludselig blev spurgt ”Hvordan får far den
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ET PARFORHOLD MED NYRESYGDOM PÅ SIDELINJEN

have en syg mand. I yderste konsekvens ville han
faktisk lade familien leve
livet videre uden ham.
Det ville Alice dog ikke
høre tale om, og Allan fik
i klare vendinger besked
om, at Alice blev ved ham,
uanset hvor syg han var.

nye nyre?”, så måtte de lige finde et hjørne
og tage den snak. Generelt er det i en familie med nyresygdom altid et dilemma, hvor
meget børn skal vide. Der er ingen tvivl
om, at de bliver meget påvirkede og det er
vigtigt at finde den rigtige balance til det
enkelte barns alder og modenhed.
PÅVIRKNING AF PARFORHOLDET

Det er ikke kun børnene, der bliver påvirket, når en familie rammes af nyresygdom.
Det gør parforholdet også. Allan reagerede
ved at have dårlig samvittighed over det,
han udsatte familien, og specielt Alice, for.
Han ville egentlig selv helst klare det hele
og syntes der var synd, at Alice skulle til at

Nogle af de ting Allan og
Alice har haft gavn af er
at lave klare aftaler. Fx at
Allan meget klart sagde,
at nu sætter jeg mig ved
computeren for mig selv
lidt. Det er fordi, jeg er
træt og ikke har det så
godt, og ikke fordi jeg ikke
vil hjælpe med det praktiske eller ikke vil være
sammen med jer andre.
Det er også vigtigt at bevare sit netværk og finde
nogle gode personer, man
kan være fortrolige med
og få luftet ud sammen
med. For Alice’ vedkommende er det en nær veninde, som også blev ringet
op fra forhallen på Viborg
Sygehus, da der var behov for at græde ud.
Allan har en gammel boksetræner, som
også har været en stor hjælp.
En anden vigtig ting Allan og Alice nævner er, at man prioriterer de kræfter, man
har. Allans boksning blev i hele forløbet
prioriteret meget højt, hvor Allan bl.a. tog
en uddannelse som boksetræner. Det var
vigtigt for Allan at have en anden identitet
end ”Allan den nyresyge”. Det betød at Alive måtte tage en ekstra tørn i andre dele af
hverdagen, men det gjorde så at Allan var
gladere og i sidste ende var det til gavn for
begge parter.

EN FARS NYRE

I første omgang var Allans far ikke brugbar
som donor. Men efter en livstilsomlægning
og et vægttab blev han efter et stykke tid
ringet op på sin fødselsdag. Det var Skejby,
der nu havde revurderet hans mulighed for
at være donor og han kunne bruges. Det er
efter hans eget udsagn den bedste fødselsdagsgave, han nogensinde har fået. Så den
24. marts blev Allan transplanteret med
sin fars nyre og siden da har familien været
samlet til ”Nyrens flyttedag” for at markere
dagen.
Selve transplantationen og den første tid
løb Allan ind i nogle af de komplikationer,
der desværre rammer nogen. Det var nok
en af de sværeste perioder for Alice at stå
ved siden af som pårørende. Der var mange indlæggelser og det er begrænset, hvad
man selv har mulighed for at påvirke. Det
var dog det hele værd, ikke mindst da den
ældste af parrets sønner en dag sagde til en
kammerat at ”nu kan min far lege igen”. Allan har i dag gennemført en læreruddannelse og arbejder i en almindelig fuldtidsstilling på en skole. Det var en tanke, som
var helt uoverskuelig, da Allan var i dialyse. I dag betragter de Allan som værende
rask nyresyg.
Nyreforeningen arrangerer kurser for familier,
hvor en af forældrene er nyresyg. Allan og
Alice har deltaget i nogle af disse kurser og
giver udtryk for, at det har været til stor gavn
for dem. Specielt også børnene har haft gavn
af dette. En oversigt over Nyreforeningens kursustilbud findes i ”Ferie og Kurser 2012”, som
er vedhæftet dette nummer af Nyrenyt.
Nyreforeningen afholder også kurser specielt
for familier med nyresyge børn og for unge
under 30 år. Tag gerne en snak med Nyreforenings socialrådgiver Jan Jensen for råd og
vejledning omkring situationen med nyresygdom i familien. Se kontaktoplysninger bag i
bladet.
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AF / MALENE MADSEN

>>

Ofte er det sundt at få nye øjne
på tingene, det fik man i København/Frederiksberg kredsen, og nu drives kredsen på
en ny måde. Måske kan de nye
københavnske vinde inspirere
andre steder.

I

København/Frederiksberg kredsen har vi
det sidste år forsøgt at lave nogle drastiske ændringer, som vi tror vil komme vores
medlemmer til gode. Vi har efterhånden
lært, at en velfungerende kreds ikke er bedre, end de medlemmer vi kan få aktiveret.
Forstået således at bæres bestyrelsesarbejdet på alt for få hænder, vil vi med tiden gå
ned på det. Det betyder, at en af vores første
store opgaver har været at få flere aktive frivillige ind i nogle mere eller mindre selvstændige udvalg.
HVORDAN REKRUTTERES DER FLERE AKTIVE
OG DYGTIGE MENNESKER?

I sin tid da vi startede eventgruppen i København, opdagede vi ret hurtigt, at unge
mennesker ikke er vilde med at identificere
sig med deres sygdom, men gerne vil yde
en indsats for en god sag, og det må gerne
være med events med kant. Herfra videreudviklede vi en rekrutteringsidé om, at folk
hverves efter deres interesser og kompetencer. Unge mennesker vil ikke nødvendigvis
komme til de almindelige temaaftner, men
vil gerne deltage i arrangementer, som er
anderledes og har underholdningsværdi.
Vi fandt også ud af, at jo mere bestyrelsen
turde give slip på ansvaret og alene lade
nogle retningslinjer stå tilbage, jo mere blev
folk interesseret i at deltage og tage et medansvar. Bestyrelsen og redaktionen forsøger

8

hele tiden at være aktive med at efterlyse fotografer, nogen der har lyst til at skrive for
os eller har ideer til nye arrangementer, vi
sammen kan gå i gang med. Det kan godt
tage lidt tid at vække bjørnen, når den har
været i hi, men vi tror recepten er at være
friske med nye ideer og prøve forskellige arrangementer af.
MAN LÆRER AF SINE FEJL

Når man kaster sig ud i noget nyt, så sker
det, at man komme til at dumme sig. Det
er dødirriterende, fordi det kan gøre, at et
godt arrangement ikke bliver den succes,
man havde håbet på. For eksempel havde
vi en aften om hudkræft, som var vanvittigt
godt og meget aktuelt for transplanterede,
men til vores store overraskelse kom der
ikke ret mange. Vi havde så også lavet et par
begynderfejl, som vi nu har lært af. For eksempel. Husk altid tilmelding, sørg for det
er den samme person der står for tilmeldingen hver gang, reklamer grundigt i bladet
og sidst, men ikke mindst – pak aftenen lidt
lækkert ind, kald det ”Er du sommerklar?”.
HVORDAN KOMMUNIKERER VI MED VORES
MEDLEMMER?

Vi vil gerne i bestyrelsen aflive fordomme
om, at unge ikke har ondt i livet og ikke synes, at pludselig nyresygdom ikke er en stor
psykisk belastning – vi har bare ikke været
dygtige til tidligere at gribe dem og hjælpe
dem. Men det forsøger vi nu på forskellig
vis. Vores nyeste platform er vores facebookside, hvor vi reklamere med nye tiltag
og løbende kan vi holde vores medlemmer
orienteret om ting, som måske ikke egner
sig til bladet, men som alligevel godt kan
videreformidles på facebook. Vores facebook hjemmeside hedder Nyreforeningen
København / Frederiksberg kredsen.

at bladet også kunne forholde sig kritisk
til bestyrelsen, men også komme med nye
indspark. Vores nye redaktør er en meget
dygtig ung kvinde, som tidligere har skrevet
freelance for Allerkoncernen og derfor er
sproglig meget dygtig. Vores blad er bygget
op om, at der skal være et tema, her har eksempelvis været en artikelrække om frivillighed og patient empowerment (styrkelse
af patienten), som så i nogen tilfælde har
lagt op til en temaaften om emnet eller er
kommet som afrundning i forbindelse med
en temaaften. På den måde har vi haft en
rød tråd i vores politiske arbejde såvel som i
vores kommunikation med vores medlemmer. Vi som bestyrelse er derved også blevet klogere fra de input, vi har fået fra vores
medlemmer. Ud over at vi bruger vores blad
til annoncerer vores temaaftner, som i øjeblikket afholdes ca. 1 gang måneden, forsøger vi at komme med positive livshistorier
og hører hvordan andre nyrepatienter lever
og får tingene til at fungere. Vi har også forsøgt os med en side om ”Redaktionen anbefaler”, som indeholder lidt tricks og tips
om ting/ mad mv. som redaktionen efterprøver og
anbefaler.

Ret hurtigt besluttede vi også, at vi ville have
et blad. Men for at få bladet så objektivt som
muligt søgte vi vores fagredaktør uden for
bestyrelsen. For os var det meget vigtigt,
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AT TÆNKE UD AF BOKSEN OG LÆRE AF HISTORIEN
Det er en side, der ikke mindst er sjov for
redaktionen at lave. Bestyrelsen og redaktionen har en fælles mail og vi udsender lidt
over 100 af vores blade til vores medlemmer.
ORGANISATION TIL AT RUMME NYE IDEER

Det er vigtigt at have ja-hatten på i vores bestyrelse, men det er heller ikke helt ligegyldigt, hvordan bestyrelsen er opbygget. Bestyrelsen er naturligvis det styrende organ,
forstået således, at det er bestyrelsen, der i
fællesskab ligger en økonomisk ramme og
udlægger de overordnet politiske mål i prioriteret rækkefølge. Ved siden af bestyrelsen
har vi så nogle mere eller mindre uafhængige udvalg. Aktivitetsudvalget og redaktionsudvalget er de bedst fungerende, men vi
er også ved at lave et fundraising udvalg og
frivillighedskoordineringsudvalg. Med vilje
forsøger vi ikke hurtigt at få mange udvalg
op at stå
på en

gang, men regner med få, men solide udvalg, som fungerer. I hvert udvalg sidder
der for øjeblikket 2-3 medlemmer af bestyrelsen, men pointen er, at udvalgene med
tiden skal udvikle sig til, at der alene sidder
maks 1 fra bestyrelsen og resten er frivillige
udefra og ikke altid nødvendigvis nyrepatienter. Bestyrelsen skal efterfølgende alene
nikke til de forslag, der er udarbejdet i udvalgene.
GIV NU SLIP KÆRE FORMÆND!

Vi tror i bestyrelsen ikke på, at hele magten
skal ligge hos én person i bestyrelsen. Vi tror
på, at det er vigtigt, at alle deltager og der
gives mulighed for, at alle får deres mening
frem og alle ideer bliver behandlet seriøst.
Er der den mindste chance for, at en ide kan
gennemføres, så trækker vi i arbejdstøjet og
gør hvad vi kan for at hjælpe med at få den
ført ud i virkeligheden – annonceret i lokalbladet mv.

specialer om nyresygdomme forstået i bred
forstand eks. Etiske og samfunds- og sundhedsfaglige spørgsmål – mange studerende
leder jo med lys og lygte efter problemstillinger fra den virkelige verden – her skal vi
da byde ind!
Vi er en ny bestyrelse og vi ved, at der er
lang vej endnu. Men vi tror på at løsningen
er at finde dygtige kompetente mennesker,
som netop brænder for et eller to områder,
som et eller flere af vores udvalg dækker. Vi
tror også, at det er vigtigt at kommunikerer
på flere platforme og på forskellige måder,
så alle kan føle, at Nyreforeningen har noget
at byde på til netop dem. I vores bestyrelse
prøver vi hele tiden at huske, at det er lysten
der skal drive værket og værket er ikke mere
end de engageret mennesker, som er med til
at skabe det.

Som tillidsperson i
Nyreforeningen fungerer vi som mentorer indad
til for vores patienter, men vi
skal også være mentorer,
for folk der opsøger os
og ønsker viden om
vores tilværelse. I
København/Frederiksberg bestyrelsen gør
vi meget ud at hjælpe eksempelvis studerende
og gør hvad vi kan for at søge
information/ lade os interviewe
mod, at vi foreslår et samarbejde
enten med vores lokale kredsblad
eller ved en temaaften om deres
projekt. Når vi skal have nye frivillige gælder det om at være kreativ og
tænke ud af boksen. Faktisk vil det
være fantastisk, hvis vi på Nyreforeningens hovedhjemmeside havde en
studieside med forslag til opgaver og
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LANDSMØDE 2012
SELVOM DET IKKE ER NEMT AT SE ENDNU, SÅ GÅR VI MOD LYSERE TIDER. DET BETYDER OGSÅ, AT VI SÅ SMÅT NÆRMER OS ÅRETS LANDSMØDE.

L

andsmødet afholdes i år i weekenden
den 28. – 29. april med Generalforsamling den 28. april og åbent Hovedbestyrelsesmøde den 29.
På Generalforsamlingen har alle medlemmer mulighed for at gøre deres indflydelse
gældende, og alle medlemmer har også muligheder for at stille forslag på Generalforsamlingen.

Forslag til Generalforsamlingen skal dog
sendes til sekretariatet i god tid.
Så har du forslag til Generalforsamlingen,
skal det senest være sekretariatet i hænde
fredag den 16. marts.

Sekretariatets adresse er:
Nyreforeningen
Herlufsholmvej 37
2720 Vanløse
E-mail: mail@nyreforeningen.dk

Du kan både sende forslag med post eller
e-mail.

ÅRETS SOLFANGER
ÅRETS SOLFANGER ER EN NY PRIS, SOM NYREFORENINGEN UDDELER TIL EN PERSON,
SOM I SÆRLIG GRAD HAR BIDRAGET TIL
GLÆDE OG LIVSKVALITET BLANDT NYREPATIENTER. PRISEN GIVES FOR INDSATSENS
MEDMENNESKELIGE INDHOLD.
PRISMODTAGEREN KAN EKSEMPELVIS
VÆRE EN PATIENT, SOM ALTID FORTÆLLER
VITTIGHEDER UNDER DIALYSEN, SOM FÅR
DE ANDRE PATIENTER TIL AT GRINE. DET
KAN VÆRE EN LÆGE ELLER EN SYGEPLEJERSKE, SOM SKABER EN GOD STEMNING
BLANDT PATIENTERNE. DET KAN VÆRE ET
MEDLEM AF NYREFORENINGEN, SOM HAR
IGANGSAT ET VIGTIGT PROJEKT, SOM SKAL
STYRKE LIVSKVALITETEN BLANDT PATIENTERNE OSV.
ALLE MEDLEMMER AF NYREFORENINGEN
KAN INDSTILLE EN PERSON TIL ”ÅRETS SOLFANGER”, MED INDSTILLINGEN SKAL DER
FØLGE EN SKRIFTLIG BEGRUNDELSE.
PRISEN UDDELES PÅ ÅRETS LANDSMØDE
OG INDSTILLINGER SKAL SENDES TIL NYREFORENINGENS SEKRETARIAT SENEST TORSDAG DEN 8. MARTS.
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Vi ser muligheder
i hjemmedialyse

Fresenius Medical Care Danmark tilbyder flere
muligheder indenfor hjemmedialyse.
Vi har kvalitetsprodukter til både hjemmehæmodialyse og til peritoneal dialyse.

Fresenius Medical Care Danmark A/S
Oldenburg Allé 1, 2630 Taastrup, Tlf: +45 43 22 61 00

AF, KLINISKE DIÆTISTER CAMILLA STORM SLUMSTRUP, JETTE FABRICIUS THOMSEN

TILSAT FOSFAT KAN VÆRE ET PROBLEM. SE
HVORFOR OG HVORDAN DU BEGRÆNSER ELLER UNDGÅR DET TILSATTE FOSFAT.

Mange nyresyge har for meget fosfat i blodet. Derfor er nyresyge især blevet anbefalet
at spise mindre af den mad, der indeholder
naturligt fosfat. Men amerikanske undersøgelser har vist, at der er mange fødevareproducenter, der tilsætter kemisk fremstillet
fosfat til deres produkter. Et dansk projekt
har vist, at det også gælder for danske fødevareproducenter.
DET NATURLIGE FOSFAT OG DET TILSATTE
FOSFAT

Som mange vil vide, er der fosfat i fødevarer
som f.eks. mælk, ost og kød, det er det, vi
kalder det naturlige fosfat. Men der er også
fosfat i mange tilsætningsstoffer, det vi kender som E-numre. Det kaldes tilsat fosfat.
Problemet med tilsat fosfat er, at vi i højere
grad optager det end det naturlige fosfat.
Dvs. hvis man spiser mad, hvor der er tilsat fosfat, vil mere af det blive optaget fra
tarmen og komme over i blodet, og blodets
indhold vil stige. Når man spiser mad med
naturligt fosfat, er det ca. 60 % der kommer
over i blodet. Hvorimod det for tilsat fosfat
er næsten 100 %. For nyrepatienter, med for
meget fosfat i blodet, kan det derfor være en
god ide at undgå eller begrænse mad med
tilsat fosfat.
HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM TILSÆTNING
AF FOSFAT?

Ifølge dansk og europæisk fødevarelovgivning må der gerne tilsættes fosfat til en
række fødevarer. Producenterne behøver
ikke at oplyse, hvor meget de har tilsat, men
skal dog holde sig under den max. grænse,
der er sat. Det skal fremgå af indpakningen
af fødevaren, hvad der er i fødevaren. Indholdet af tilsætningsstoffer står under ”ingredienser” på indpakningen af fødevaren.
Her skal der oplyses navn eller E-nummer
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E-NUMRE DER INDEHOLDER TILSAT FOSFAT:
E338, E339, E340, E341, E343,E450, E451, E452

på tilsætningsstofferne – dog vil det oftest
være angivet med E-nummer (se faktaboks
ovenfor). I økologiske produkter må der ikke
bruges tilsætningsstoffer, der indeholder fosfat.
HVORFOR TILSÆTTES DER FOSFAT TIL MADEN?

Fødevareproducenterne tilsætter fosfat til
maden bl.a. for at:
• Binde vand
• Give blødere konsistens
• Undgå misfarvninger
• Øge holdbarheden
HVILKEN TYPE FØDEVARER ER TILSAT FOSFAT?

Tilsat fosfat findes oftest i forarbejdede og
langtidsholdbare fødevarer. Derudover tilsættes det også ofte til fødevarer, der ikke
indeholder store mængder naturligt fosfat,
dvs. fødevarer som man normalt ikke er opmærksom på ved en fosfatbegrænset kost.

EKSEMPEL PÅ EN VAREDEKLARATION
MED TILSAT FOSFAT.
KYLLINGEBRYST I PÅLÆGSSKIVER
INGREDIENSER: KYLLINGEBRYST 86 %,
VAND, SALT, ANTIOXIDANTER: E325, E301,
STABILISATOR: E407A, E450, E451, E452,
E415, MALTODEXTRIN, DRUESUKKER,
KYLLINGEAROMA,
KONSERVERINGSSTOF: E250. KOGT OG GRILLET.
SÅDAN ET PÅLÆGSPRODUKT ELLER LIGNENDE KAN INDEHOLDE OP TIL 300 MG
TILSAT FOSFAT PR. 100G.
DERUDOVER ER DER OGSÅ NATURLIGT
FOSFAT I PÅLÆGSPRODUKTET. I 100 G RÅ
KYLLINGEBRYST ER DER: 100 MG FOSFAT.

EKSEMPLER PÅ FOSFATINDHOLD I KAGER FREMSTILLET AF KAGEBLANDINGER
OG FABRIKSFREMSTILLEDE KAGER.
DRØMMEKAGE (KAGEBLANDING), MAIZENA
KAN INDEHOLDE 1460-2526 MG TILSAT
FOSFAT PR. 100 G.
CITRONMÅNE, KAREN WOLFF
KAN INDEHOLDE 636-1314 MG TILSAT
FOSFAT PR. 100 G.

Det kan f.eks. være:
• Kødpålæg
• Grillpølser
• Færdigretter
• Færdigbagte kager eller bag-selv kageblandinger
• Pulverprodukter
• Frosne kartoffelprodukter
• Smelteost
HVORDAN BEGRÆNSER ELLER UNDGÅR MAN
MAD MED TILSAT FOSFAT?

Begrænsning af tilsat fosfat i maden er relevant for nyrepatienter, der er blevet anbefalet
at spise en fosfatbegrænset kost, og som generelt har en god appetit.
Hvis du ønsker at reducere indtagelsen af tilsat fosfat kan du bl.a.:
• 
Undgå fødevarer med E-numre for tilsat
fosfat (se på varedeklarationen)
• Spise mest muligt hjemmelavet mad
• Brug middagsrester som pålæg i stedet
for færdige pålægsprodukter
• Spise flødeost i stedet for smelteost
• Spise økologiske pålægsprodukter og
grillpølser
SPØRG DIÆTISTEN HVIS DU ER I TVIVL

Har du spørgsmål vedrørende tilsat fosfat så
få en snak med afdelingens diætist. Diætisten vil tage udgangspunkt i netop dine vaner og blodprøver.
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TILSAT FOSFAT I MADEN – ET PROBLEM?

OPSKRIFTER PÅ HJEMMEBAGTE KAGER, HVOR
FOSFATINDHOLDET ER LAVT.
CITRUSKAGE

175 g margarine
175 g (ca. 2 dl) sukker
3 æg
240 g (ca. 4 dl) hvedemel
1 tsk. bagepulver
Reven skal og saft af 1 stk. citron og
1 stk. appelsin
125 g (ca. 1½ dl) sukker
Margarine og sukker røres blødt. Æggene røres
i et ad gangen. Mel og bagepulver røres i. Dejen
fyldes i en smurt form (ca. 1½ l).
Bagetid: ca. 1 time ved 175 °C.
Citron- og appelsinskal og saft koges sammen
med sukkeret.
Kagen afkøles på bagerist og kommes tilbage i
formen. Lagen hældes over. Lad kagen blive i
formen, til den har opsuget al væden.
Fosfatindhold i 1 stk. citruskage (100 g): 35 mg
fosfat
KRYDDERKAGE MED VALNØDDER

250 g margarine
200 g (ca. 3½ dl) farin
4 æg
1 spsk. kanel
1 tsk. ingefær
1 tsk. bagepulver
250 g (ca. 4 dl) hvedemel
50 g hakkede valnøddekerner

Margarine og farin røres blødt. Æggene røres i
et ad gangen. Krydderier og bagepulver blandes i melet. Mel og valnødder vendes i dejen.
Dejen fyldes i en smurt form (ca. 1½ l).
Bagetid: 1-1 1/4 time ved 175 °C.
Fosfatindhold i 1 stk. krydderkage med valnødder (100 g): 56 mg fosfat
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VIL DU VÆRE PATIENTREPRÆSENTANT?
Danske Patienter søger patienter og pårørende, der har overskud og lyst til at repræsentere de synspunkter og behov, som
er vigtige for patienter og pårørende i deres kontakt med sundhedsvæsenet.

måle blodsukker hos diabetespatienter. Her
kan en patientrepræsentant med kendskab
til diabetes være med til at fortælle kommunen, hvad patienterne har brug for – og
hvordan de foretrækker et nyt apparat.

HVAD ER EN PATIENTREPRÆSENTANT?

En patient- eller pårørenderepræsentant
skal således være i stand til at repræsentere
de generelle behov hos patienter og pårørende – og ikke kun sine egne. Men den erfaring, som repræsentanten har fra sit eget
forløb og sit eget liv, er vigtig.

Et eksempel kan være, at man på et sygehus beslutter at samle en gruppe mennesker
– f.eks. sygeplejersker, læger og patienter
– der skal finde ud af, hvordan man bedst
indretter en ny afdeling på sygehuset. Her
er patientrepræsentantens rolle at sikre sig,
at man lytter til de behov og den viden patienterne har – så den nye afdeling ikke kun
lever op til de behov, læger og sygeplejersker har, men også til patienternes.

Som repræsentant for patienter eller pårørende er man altså patienternes eller de
pårørendes stemme i den diskussion og beslutningsproces, der finder sted forud for
udviklingen af sundhedsvæsenets tilbud.

En patient- eller pårørenderepræsentant
er en person, der taler patienternes og de
pårørendes sag, når man arbejder med nye
projekter, løsninger og store beslutninger i
sundhedsvæsenet.

Et andet eksempel kan være, at en kommune skal købe nogle nye apparater, der kan
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TILMELD DIG SOM REPRÆSENTANT

Hos Danske Patienter kan du tilmelde dig
som patient- og pårørenderepræsentant og
samtidig meddele, om der er nogle specifikke områder i sundhedsvæsenet eller sygdomsområder, du har særlig interesse i. Du
kan også præcisere, hvorvidt du foretræk-

ker at være repræsentant i et særligt geografisk område – og hvor meget energi og tid
du vil bruge.
Danske Patienter gemmer derpå dine oplysninger og kontakter dig, hvis der dukker
et projekt, en idéproces eller lignende op,
som passer til dine ønsker. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt – og du kan
altid sige nej, hvis du ikke ønsker at deltage
i det projekt, du bliver tilbudt.
Du kan tilmelde dig som pårørende- eller
patientrepræsentant ved at gå ind på hjemmesiden www.patientrepræsentant.dk.

?
Alle interesserede kan tilmelde sig.

På hjemmesiden kan du læse mere om rollen som repræsentant, men du er også velkommen til at kontakte Danske Patienter
på e-mail: info@danskepatienter.dk eller
telefon: 33 41 47 60.
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Det er dit liv,
det er din beslutning
Hjemmebehandling - Et muligt alternativ for mange patienter

Baxter A/S
www.baxter.dk
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SPORTSWEEKEND 2012
Å

rets sportsweekend 2012 afholdes i Fredericia den 12.- 13. maj, og vi håber at
den mere centrale placering vil give flere
deltagere.
Vi starter lidt senere end normalt, så man
på vej til sportsweekenden kan nå at deltage
i ”Nyrernes Dag” arrangementer. Efter indkvartering på vandrehjem starter vi weekenden med en sandwich i hallen. Derefter
skulle vi gerne være klar til eftermiddagens
motion og sport i hallen, som vil være badminton og andet boldspil. Vi vil gerne bede
jer om at medbringe eget udstyr.

Dagen afsluttes med bowling og en god
middag.
Andendagen starter med, at vi efter morgenmaden afholder årsmøde, hvor nye kræfter
i Motions- og Sportsudvalget (MOSU) er
velkomne. Dagen afsluttes med en omgang
fodboldgolf.
Prisen for at deltage i sportsweekenden er
300 kr. for medlemmer af Nyreforeningen,
700 kr. for ikke-medlemmer og 150 kr. for
børn under 12 år. Krydses Storebælt refunderes broafgiften, mens al anden transport
er egenbetaling.

TILMELDING

Tilmelding skal ske senest den 15. marts
til Birgitte Makholm på Nyreforeningens
sekretariat tlf. 43 52 42 52, mail: bm@nyreforeningen.dk
Betaling skal ske senest den 20. marts.
Har du spørgsmål vedrørende sportsweekenden 2012 så kontakt Jørn Poulsen på tlf.
20 45 28 95 eller pr. mail j-rn@stofanet.dk
eller Marrijanne Lauridsen på tlf. 61 36 80
87 eller pr. mail marrijanne@jubii.dk

NxStage

Transportabel
hjemme-HD-maskine
NxStage består
af 2 dele:
En lille dialysemaskine
– Der anvendes en kassette der indeholder
filter og slanger
– Nem at lære at anvende

Dialyse med dialysevæske i pose
– Giver frihed til at dialysere alle steder,
både i hjemmet og på tur
– Kræver kun tilslutning til strøm

Et vandanlæg
– Med minimal vand- og strømforbrug
– 60 liter vand giver 60 liter dialysatvæske
hvilket rækker til 2-3 behandlinger

Dialyse med vandanlæg
– Kræver ingen		ombygning i hjemmet
– Bruger almindeligt vand fra hanen til
at producere dialysevæske

Øget frihed giver øget livskvalitet!
Nordic Medcom er en svensk virksomhed der leverer NxStage hjemme-HD system, dialyseprodukter
til kronisk og akut dialyse, katetre til sygehuse i Norden og Baltikum. Vi har en veludbygget organisation for markedsføring, kundesupport, teknisk service og hurtige leverancer – til vores kunder.
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Nordic Medcom Danmark, Adelgade 32, 4720 Præstø
Kundeservice, tlf. 60 19 04 75. Mail: pj@nordicmedcom.dk

www.nordicmedcom.dk
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Astellas Pharma a/s, Naverland 4. DK-2600 Glostrup, Tlf.: 43 43 03 55, Fax: 43 43 22 24, E-mail: kontakt@dk.astellas.com, www.astellas.dk

HØJER 06.2011/ADV-110393

Tid til livet, år efter år...

Novartis støtter
Nyreforeningen
økonomisk

Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172 • 2100 København Ø.
Tlf. 39 16 84 00 • Fax 39 16 84 02
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FERIEREJSE TIL MALLORCA

Nyreforeningen arrangerer i samarbejde med Gambro en rejse til Mallorca i maj/juni 2012.
Tag med ned til sol og varme på Mallorca. Vi har valgt at bo i Can Pastalla, der ligger i udkanten af hovedstaden Palma de Mallorca med hyggelige
caféer og kulturelle tilbud. Hotellet Nautic ligger med gode indkøbsmuligheder og lige ved stranden. Det er et godt 4-stjernet hotel med en stor pool.
Værelserne er alle store og pæne og har balkon.
Dialysen foregår i Playa de Palma.

Afrejse fra Billund og København den 22. maj med mulighed for at vælge 1 uge eller 2 uger.
Pris pr. person i dobbeltværelse:
Pris pr. person i dobbeltværelse:
Priserne er inklusiv morgenbuffet

1 uge – 5.400 kr. (Tillæg for enkeltværelse 1.000 kr.)
2 uger – 6.800 kr. (Tillæg for enkeltværelse 2.000 kr.)

Rejsen er for alle medlemmer af Nyreforeningen, så vi glæder os til at byde velkommen til præ-patienter, hæmo- og P-dialysepatienter samt pårørende.
Alle deltagere skal være selvhjulpne eller have en medhjælper med.
Karen Marie og Søren Riis tlf. 97 82 18 31 er rejseledere på turen.
Der er også danske hæmodialysesygeplejersker med.
Tilmelding til Nyreforeningen senest den 13. marts på tlf. 43 52 42 52 eller mail mail@nyreforeningen.dk
Tilmeldingsskema kan hentes på www.nyreforeningen.dk
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KURSUS FOR NYE NYRESYGE
K

urset afholdes i weekenden den 24. og
25. marts 2012 på Næsbylund Kro ved
Odense.
Er du ny nyresyg eller er du lige startet i
dialyse? Nåede du ikke at komme på nyreskole?  Ønsker du mere information som ny
nyresyg? Ønsker du at være sammen med
andre i samme situation?
Så er dette kursus måske noget for dig!
Nyreforeningen afholder et kursus for nye
nyresyge, og nystartede dialysepatienter.

Transplantation. Medicin. Kan jeg blive
rask?

Kurset vil indeholde emner som

• HVAD KAN JEG FORVENTE AF BEHANDLINGSSYSTEMET?

• HVAD ER KONSEKVENSERNE AF AT VÆRE
NYRESYG

Nyrernes funktion. Hvordan udvikler sygdommen sig? De forskellige dialyseformer.

• HVAD BETYDER DET FOR MIT DAGLIGLIV
OG VORES SAMLIV?

Min sygdom eller familiens? Kan jeg passe
mit arbejde? Hvad med det sociale liv?
• KAN JEG SELV AFBØDE FØLGERNE AF MIN
SYGDOM?

Kost. Motion. Livsindstilling

Kurset vil skifte mellem oplæg og gruppearbejde.
Der vil være afsat tid, så der er mulighed for
at få talt med andre patienter og pårørende i
samme situation.
Kurset er gratis for medlemmer af Nyreforeningen.
Sidste tilmelding til Nyreforeningens sekretariat senest den 5. marts på mail@nyreforeningen.dk eller tlf. 43 52 42 52
Kursusledere: Søren Riis og Helen Rishave

Hvordan fungerer de nefrologiske centre?
Hvilke oplysninger får jeg? Kan jeg selv påvirke mit behandlingsforløb?

KURSUS: FRIVILLIG HJÆLPER I PATIENTSTØTTEORDNINGEN
N

yreforeningen er i færd med at etablere
en patientstøtteordning for de svageste
nyrepatienter, som har brug for arrangementer, gode stunder eller ture at se frem
til, gode oplevelser at huske tilbage på eller
bare at tale med én udenfor sygehuset og
den nære familie.

Der er rigtig mange muligheder. Så har du
lyst til at melde dig, eller kender du nogen i
familien eller omgangskredsen, som har tid
og lyst til at deltage som frivillig hjælper, så
afholdes der kursus, hvor indholdet vil være
en gennemgang af mulige aktiviteter og opgaver.

Patientstøtteordningen hviler på frivillige
hjælpere. Som frivillig hjælper kan man
blandt andet:

PRAKTISK INFORMATION:

- være månedlig besøgsven (måske oftere)
- være bog – eller avisoplæser
- lave et arrangement med sang eller musik
i afdelingerne
- være handicaphjælper for en halv- eller
heldagsudflugt

Det er gratis at deltage og endeligt sted og
program tilsendes efter tilmelding

Kurset afholdes: Lørdag den 3. marts 2012
på Grand Hotel i Kørsør kl. 10.00 til 17.00

Tilmelding senest 24. februar til Birgitte
Makholm, mail: bm@nyreforeningen.dk,
tlf. 43 52 42 52
Ønsker du flere oplysninger kan du læse
om patientstøtteordningen på www.nyreforeningen.dk eller ved kontakt til: Solveig
Lauridsen, formand for Patientstøtteudvalget, tlf. 75 93 73 23 eller mail: sysol@sol.dk
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/ AF NIELS PETER MADSEN

N

yreforeningen Region Nordjylland
glæder sig meget til at byde de gæster
velkommen, der skal holde ferie i Nyreforeningens sommerhus i Nørlev. Sommerhuset er blevet gjort meget mere handicapvenligt, og det skulle nu være muligt for alle,
også kørestolsbrugere, at benytte huset.
Der er blevet lavet en lang række forbedringer. Udenfor er indkørslen kommet op i
niveau med indgangspartiet, der er lagt kørefliser, hoveddøren er lavet bredere og der

VELKOMMEN TIL NY-SKALLERUP

er ingen dørtrin. Indenfor er badeværelset
blevet totalt nyrenoveret, det gamle spa er
borte, der er lavet bredere brusekabine, kørestole kan køres ind til badebænk og toilettet er tilgængeligt fra to sider. Desuden
kan håndvasken hæves og sænkes, så det er
muligt at køre en kørestol ind under. Endelig er døren til opholdsrummet udskiftet til
en 90 cm bred skydedør og det ene soveværelse med to enkelt senge, har også fået 90
cm bred skydedør.

Vi håber meget, at forbedringerne gør, at
endnu flere gæster vil komme til Nørlev.
Specielt dem der tidligere havde svært ved
at benytte huset.
Huset kan bookes for 2012 allerede nu. Ring
til Nyreforeningen på telefon 43 52 42 52.

MEDLEMSTILBUD SKALLERUP KLIT
Der gives Nyreforeningens medlemmer
rabat på 10 % ved leje af feriebolig. Denne
rabat gælder hele året og omfatter kun listepriser, der ikke indeholder pakkesystemer
eller andre rabatordninger.
Herudover kan Nyreforeningens medlemmer booke D4-feriehuse med ankomst
søndag og afrejse fredag til kr. 2.600 i disse
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perioder i 2012:
Uge 1-6, Uge 9-13, Uge 15-25, Uge 34-41
og Uge 43-51

gang til feriecentrets lege- og badeland.
Ønsker I at booke ring direkte til Skallerup
Klit telefon 99 24 84 00.

D4-huset har 2 soveværelser, køkken/alrum samt toilet med bruser, spa og sauna.
Der betales for el, vand og varme ved afrejse.
Når du lejer et hus inkluderer det fri ad-

Husk at bestille dialyse direkte til Birthe på
telefon 98 967 967 / 50 93 59 41, hvis der er
behov for det.
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/ AF LONE KIILERICH, FORMAND FOR NYREFORENINGENS KREDS FYN

>>

Når det er svært selv at opsøge oplevelserne, så er det
dejligt, når nogen kommer
med oplevelserne til én.
Det gjorde Soroptimisterne
i Kerteminde, da de inviterede nyresyge børn og børn
af nyresyge i Odense Zoo.
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UDFLUGT TIL ODENSE ZOO

K

alenderen viste efterår, men det var i
høj sol og sommertemperaturer, at en
flok nyresyge børn og børn af nyresyge drog
af sted til Odense Zoo lørdag den 3. september. Det var ikke kun solen, der skinnede,
også børnene var tydeligt begejstrede for
muligheden for at få et afbræk fra en hverdag, der ofte af præget af sygdom, hvad end
det er en selv, der er syg eller mor eller far.
Og hvad er bedre til, for en stund, at lede
tankerne væk fra sygdom, end at stå foran
en tårnhøj giraf, se chimpanser fjolle rundt
og slå kolbøtter eller betragte løverne, der
umiddelbart virker fredelige og dovne, men
som er dødsensfarlige. Så kan tankerne

vandre til Afrikas savanne eller til andre
eventyrlige steder.
Nogle af drømmene blev omsat til flotte
tegninger, og de tre flotteste blev præmieret
med gavekort til Zoo-forretningen.
Dagen var blevet gjort mulig af Soroptimisterne i Kerteminde, og tre af vores sponsorer var med på turen. De fik uden tvivl
vished for, at deres sponsorkroner var givet
godt ud. Alle havde en pragtfuld dag og vores sponsorer fik mange snakke med både
børn og forældre, som gav dem indtryk af,
hvor meget det betyder, at få de gode oplevelser, som sygdom kan gøre svære af få.
Tusind tak.
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E-Mail: svaj@mail.dk
Viborg kreds 97 76 10 45
Aase Fenger Lassen
Næsørevej 3, Nees • 7960 Karby
E-Mail: aasefenger@karby.dk
Kreds Østjylland 86 27 27 59
Ann Bellis Hansen
Elverdalsvej 12 • 8270 Højbjerg
E-Mail: hansenann@hotmail.com

Vestjylland 97 82 18 31
Søren Riis
Vestergade 13, 2. tv. • 7620 Lemvig
E-Mail: s-riis@mail.tele.dk
Sydøstjylland 75 83 35 45
Rita Bruun
Saturnvej 31 • 7100 Vejle
E-Mail: erbruun@gobel.dk
Sydvestjylland 26 78 54 13
Lotte Christiansen
Gærdet 46• 6800 Varde
E-Mail: lottenielsen46@live.dk
Sønderjylland 74 45 26 21
Edith Nielsen
Ribesvej 15, Havnbjerg • 6430 Nordborg
E-Mail: edithnielsen@danbonet.dk
Kreds Fyn 51 21 81 84
Lone Kiilerich
Hverringevej 13, • 5300 Kerteminde
E-Mail: famkiilerich@mail.dk
Vestsjælland 43 52 42 52
Kredsen er hvilende. Kontakt sekretariatet
Storstrømmens kreds 55 99 60 14
Annelise Harsmann
Rekkendevej 6 • 4720 Præstø
E-Mail: annelise.harsmann@privat.dk
Roskilde kreds 46 49 62 42
Anette Braun
Mannerupvej 30, Osted • 4320 Lejre
E-Mail: anettebraun@mail.dk
Nyreforeningen Nordsjælland 22 87 37 25
Jesper Thaarup
Valkyries Plads 3 • 3650 Ølstykke
E-Mail: jesperthaarup@hotmail.com
Københavns omegnskreds 46 56 14 54
Lis Videbæk
Sydstjernen 9 • Fløng • 2640 Hedehusene
E-Mail: lv.flong@webspeed.dk
København/Fr. berg kredsen 38 28 04 61
Jan Pilgaard Andersen
Tårnhusstræde 33, 1. th. • 2700 Brønshøj
E-Mail: jan.andersen@tingbjergnet.dk
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DET SKER I NYREFORENINGENN
4. FEBRUAR		

GENERALFORSAMLING, KØBENHAVNS OMEGN, NORDSJÆLLAND OG SØNDERJYLLAND

5. FEBRUAR		

GENERALFORSAMLING, NORDJYLLAND, FYNSKREDSEN OG KREDS ØSTJYLLAND

8. FEBRUAR		

GENERALFORSAMLING, BORNHOLM

11. FEBRUAR		

GENERALFORSAMLING, KØBENHAVN/FREDERIKSBERG

12. FEBRUAR		

GENERALFORSAMLING, VIBORGKREDSEN

4. -9. MARTS 		

WINTER WORLD TRANSPLANT GAMES (WWTG) I ANZÉRE I SCHWEIZ

6. MARTS			

TEMAAFTEN, NORDJYLLAND

13. MARTS		

TEMAAFTEN, ”KEND DINE SOCIALE RETTIGHEDER”, KREDS ØSTJYLLAND

14. MARTS		

TEMAAFTEN, ”NY NYRESYG”, KØBENHAVN/FREDERIKSBERG

16. MARTS		

UDDELING FRA FORSKNINGSFONDEN

29. MARTS -31. MAJ

NYREFORENINGENS LOTTERI

19. APRIL			

TEMAAFTEN ”BLIV SOMMERKLAR – OM REJSER”, KØBENHAVN/FREDERIKSBERG

28. – 29. APRIL		

NYREFORENINGENS LANDSMØDE

12. MAJ			

NYRERNES DAG (MERE OM DETTE I NÆSTE NUMMER AF NYRENYT)

12. – 13. MAJ		

SPORTSWEEKEND I FREDERICIA

(Møder i Nyreforeningens udvalg kan ses på vores elektroniske kalender – www.nyreforeningen.dk)
NETVÆRKSGRUPPER

Flere lokale kredse har netværksgrupper. Fx er Nordsjælland ved at starte op med 3 grupper for henholdsvis
yngre nyresyge, transplanterede og pårørende. På Skejby har Østjylland allerede grupper for transplanterede
og pårørende. Andre kredse har kontaktpersonsordninger eller andre former for kontakt mellem patienter.
Dette er en ordning, som er til meget stor gavn for de deltagende.
Der er dog også en anden type netværksgruppe, som vi alle er med i, hvad enten vi vil eller ej. Det er den, der
hedder ”venteværelset”. Næste gang du er til kontrol eller er indlagt, så prøv om du kan være med til at skabe en
god stemning. Måske er patienten ved siden af helt ny og kender ikke til det at være nyresyg. Selvom man lige
skal have læst de kulørte blade om kendte og kongelige, så kan man godt nå at tale med bare én medpatient.
HUSK AT MELDE FLYTNING TIL SEKRETARIATET

Husk at melde ændring i adresse, telefonnummer mv. til sekretariatet. Det kan gøres ved at ringe til sekretariatet eller via kontaktformularen på hjemmesiden www.nyreforeningen.dk
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